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Załącznik nr 2  

 
 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY  

 
 

Niniejsza umowa została zawarta w następstwie wyboru przez Zamawiającego oferty 
wykonawcy w trybie zapytania ofertowego. 

 

§ 1 
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług przez Wykonawcę w zakresie odbioru, 

transportu i utylizacji odpadów medycznych zgodnie z SWZO oraz ofertą Wykonawcy z 
dnia: ....................... r. . stanowiącą integralną część umowy. 

2. Ogólną wartość umowy strony ustaliły na kwotę brutto: ....................... zł; netto ............... 
zł. 

3. W cenach jednostkowych zgłoszonych do postępowania zawierają się wszystkie koszty 
związane z realizacją niniejszego zamówienia.  

4. W przypadku zrealizowania mniejszej wartości lub ilości przedmiotu zamówienia, niż 
wynika to z określonego umową przedmiotu zamówienia, Wykonawcy nie przysługują 
żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. 

 
§ 2 

1. Zamawiający  zastrzega, że odbiór, transport i utylizacja odpadów następować będzie w 
przypadku świąt w dodatkowym uprzednio uzgodnionym terminie. 

2. Wykonawca oświadcza iż dysponuje specjalnymi środkami transportu, o ładowności 
zapewniającej systematyczny odbiór odpadów od Zamawiającego. 

3. Wykonawca oświadcza, iż odebrane od Zamawiającego odpady utylizowane będą zgodnie 
z Ustawą o odpadach, w szczególności z przepisami dotyczącymi unieszkodliwiania 
odpadów na obszarze tego województwa, na którym zostały wytworzone. 

4. Odpady Zamawiający przekazywał będzie na podstawie druku: KARTA PRZEKAZANIA 
ODPADU  zgodnie obowiązującymi przepisami prawa. 

5. Zamawiający zastrzega, że po bezskutecznym wezwaniu w przypadku braku możliwości 
lub nie realizowaniu przez Wykonawcę usług, o których mowa w § 1 umowy Zamawiający 
zleci w trybie awaryjnym wykonanie usługi innemu podmiotowi. W takim przypadku 
Zamawiający obciąży Wykonawcę różnicą kwoty wynikłą za realizację usługi przez inny 
podmiot, a wartością usługi liczoną zgodnie z ceną, o której mowa w § 1 umowy. 

 
§ 3 

1. Zamawiający zastrzega, że odbiór i utylizacja odpadów będących przedmiotem 
niniejszego zapytania ofertowego odbywać się będzie z częstotliwością: 

a) dla grupy 18 01 02 i 18 01 03 – co 72 godziny, 
b) dla grup 18 01 01 ; 18 01 04; 18 01 09 – po uprzednim uzgodnieniu 

2. W sytuacji gdy odbiór odpadów przypada na dzień wolny od pracy, strony ustalają, że 
odbiór nastąpi pierwszego dnia roboczego następującego po tym dniu wolnym. 

3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca odbierał odpady z grupy 18 01 03 w 
opakowaniach używanych przez Zamawiającego. Rodzaje opakowań stosowanych przez 
Zamawiającego: 

a) sztywne pojemniki plastikowe (materiały ostre tj. igły, skalpele, pincety, żyletki, itp.) 
b) worki jednorazowe (rękawice, szpatułki, podpaski, worki na mocz itp.) 

4. Odpady gromadzone są w zbiorczych pojemnikach, które wraz z odpadami przekazywane 
są Wykonawcy w systemie rotacyjnym. Na Wykonawcy ciąży obowiązek mycia i 
dezynfekcji pojemników. 

5. Wykonawca w zakresie świadczonej usługi ponosić będzie konsekwencje prawne i 
finansowe przed organami uprawnionymi do kontroli za prawidłowość odbioru, transportu 
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i utylizacji odpadów oraz jednocześnie zobowiązuje się do wykonania wydanych przez nich 
w tym zakresie zaleceń na własny koszt. 

6. Niedotrzymanie terminów odbioru odpadów, o których mowa w ust. 1 skutkować będzie: 
-  nałożeniem na Wykonawcę kary umownej w wysokości 0,5% wartości brutto umowy, za 

każdy dzień zwłoki, 
- zleceniem przedmiotowej usługi innej firmie na koszt i ryzyko Wykonawcy – jeżeli zwłoka 

będzie trwała dłużej niż 7 dni, 
- odstąpieniem przez Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności, za które 

odpowiada Wykonawca i naliczeniem kary umownej w wysokości 10 % wartości brutto 
umowy. 

7. Strony ustalają, że niezależnie od kar umownych, będą mogły dochodzić odszkodowania    
przewyższającego kary umowne. 

§ 4 
1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności przelewem na konto podane przez 

Wykonawcę w terminie 30 dni licząc od daty wystawienia faktury – pod warunkiem jej 
dostarczenia do Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 7 dni. 

2. W przypadku dostarczenia faktury po upływie 7 dni od daty jej wystawienia, termin zapłaty 
będzie liczony od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego. 

3. W sytuacji nieprawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę, termin płatności, o 
którym mowa w ust. 1 będzie liczony od daty otrzymania przez Zamawiającego od 
Wykonawcy właściwie wystawionej faktury korygującej. 

4. Zamawiający posiada nr identyfikacji podatkowej – NIP  689 – 11 – 48 – 522 . Zamawiający 
upoważnia przez okres obowiązywania umowy Wykonawcę do wystawiania faktur VAT z 
tytułu realizacji niniejszej umowy bez podpisu osoby przez nią upoważnionej. 

§ 5 
1. W przypadku nieuregulowania należności w terminie określonym w § 4 Wykonawcy należą 

się odsetki ustawowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
2. W przypadku przekroczenia terminu płatności, o którym mowa w § 4 dopuszcza się 

możliwość negocjacji, pomiędzy stronami umowy, co do wysokości i sposobu zapłaty 
odsetek przez Zamawiającego. 

3. Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody 
Zamawiającego podejmować żadnych czynności, w szczególności zawierać umów, 
zwłaszcza cesji lub poręczenia, których skutkiem mogłoby być przejście na osobę trzecią 
wierzytelności przysługującej Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego. 

4. Za każde pojedyncze naruszenie postanowienia z § 5 ust.3, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości umowy brutto. Karę umowną 
Wykonawca zobowiązany jest zapłacić w terminie 14 dni po otrzymaniu pisemnego 
wezwania od Zamawiającego 

§ 6 
1. Strony ustalają, że ceny jednostkowe obowiązywać będą przez okres 12 miesięcy od daty 

podpisania umowy, za wyjątkiem sytuacji kiedy nastąpi zmiana stawki podatku VAT 
dokonana w oparciu o zmianę przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Cena netto 
pozostaje bez zmian, zmianie ulega jedynie wartość brutto. 

 
§ 7 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres od 01.12.2020 r. do 30.11.2021 r. z 
możliwością rozwiązania przez każdą ze stron po uprzednim 1 miesięcznym 
wypowiedzeniu dokonanym na piśmie, z tym, że okres miesięczny wypowiedzenia kończy 
się na koniec m-ca kalendarzowego. 

2. W przypadku, gdy Zamawiający nie zrealizuje w okresie obowiązywania niniejszej umowy, 
całości przedmiotu zamówienia, okres obowiązywania umowy może ulec przedłużeniu do 
czasu całkowitego zrealizowania umowy. 
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§ 8 
W przypadku gdy firma Wykonawcy ulega likwidacji lub połączy się z innym podmiotem 
gospodarczym w celu prowadzenia działalności gospodarczej, Wykonawca poinformuje o 
tym Zamawiającego w czasie nie krótszym niż 30 dni od dnia planowanej zmiany stanu 
organizacyjno - prawnego Wykonawcy. 

 
§ 9 

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej , że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy. 

3. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem: 

a) zmian dotyczących przekształceń własnościowych, 
b) zmian technicznych lub organizacyjnych, 
c) zmian adresu, 
d) konieczności poprawienia pomyłek, 
e) ustawowych zmian podatku VAT. 

 

§ 10 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 

2. Zamawiający i Wykonawca podejmą wszelkie starania w celu polubownego rozstrzygania 
wszelkich sporów powstałych między nimi a wynikających z umowy lub pozostających w 
pośrednim bądź bezpośrednim związku z umową, na drodze bezpośrednich negocjacji. 

3. W przypadku braku polubownego rozstrzygnięcia sporów na tle umowy, rozstrzygane będą 
przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 11 
1. W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, strony zobowiązują się do wzajemnego 

współdziałania oraz do niezwłocznego podejmowania wszelkich czynności koniecznych do 

jej prawidłowej realizacji, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa. 

2. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy, upoważnioną do utrzymywania stałego 

kontaktu z Wykonawcą, ze strony Zamawiającego jest Marek Tkacz  - tel.13 476 91 38, 

kom: 532 454 999, email: dzial.tech@spzoz-ustrzyki.pl . 

3. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy po stronie Wykonawcy, upoważnioną do 

utrzymywania stałego kontaktu z Zamawiającym jest:……………………….., 

tel.:…………….. 

§ 12 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach na prawach oryginału – dwa 
dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

 

§ 13 

Do umowy zostały dołączone następujące Załączniki, które stanowią jej integralną część: 
1) Oferta Wykonawcy z dnia ........................................... 
2) Zaproszenie do składania ofert (SWZO) znak FK.243.ZP.7.ZO.2020 

 

 
 
ZAMAWIAJĄCY:                                                                WYKONAWCA:  
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